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Protokoll från styrelsemöte i Västerviks biodlarförening 
den 23 maj 2018.
Närvarande: Maria Hessel, Benny Lärking, Niclas Johansson, Kerstin Petersson, Lennart 
Carlsson och Björn Westeson.

1. Niclas öppnade mötet ca kl 19.30
2. Rapporter.
• Ekonomi. Fortsatt god ekonomi. Maria kommer att fördela fraktkostnaderna för den 

gemensamma beställningen från Biredskapsfabriken.
• Från föreningen kommer 13 personer att följa med på den gemensamma resan till Julita.
3. En rundfråga bland de som följt nybörjarcirkeln har visat att det totala önskemålet när det gäller 

att förvärva avläggare på fem ramar och samhällen 10 ramar är fyra avläggare och fyra 
samhällen.  Styrelsen beslutade att vi vid nästa onsdagsmöte skall göra avläggare. Det är 
oklart om föreningen kan tillhandahålla det önskade antalet samhällen så vår förhoppning är att 
det finns några medlemmar som är beredda att sälja samhällen till nybörjare. Björn skall göra 
ett utskick till de som önskar förvärva avläggare angående proceduren.

4. Styrelsen beslutade att Biodlingens dag som vi tidigare tänkt genomföra i juni nu flyttas fram 
till augusti då visningskupan och slungrummet skall vara färdiga. Datum för en ny arbetsdag 
bör beslutas vid nästa onsdagsmöte.

5. Styrelsen beslutade att vi ska flytta in samtliga samhällen på Gränsö till Marsbäcken, vilket 
betyder att parningsstationen på Gränsö läggs i malpåse eftersom skötseln är svår att hinna 
med på grund av avståndet. På försök skall vi i stället ha en form av parningsstation på på Idö 
där Björn har ett par samhällen. Styrelsen beslutade med anledning av detta att Niclas skall 
köpa in två drottningar lämpliga för bruksparning. Rutinerna för parning kommer att beslutas 
vid ett senare tillfälle.

6. Övriga frågor. 
• Priset på föreningens honung i 700g burk är tills vidare 80:-
• Föreningen finns på Facebook i en öppen grupp som heter Västerviks biodlarförening.  
7. Nästa styrelsemöte. Nytt datum bestämdes inte. 
8. Mötet avslutades kl. 20.10.

Niclas Johansson, ordförande Björn Westeson, sekreterare


